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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 10تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، 
إال اهلل، وحده ال  من يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

صحبه وسلم تسليما صىل اهلل عليه وىلع آهل و-رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 
 :أما بعد -كثريا

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه 
 لة يف انلار.وسلم، ورش األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

 

: لقد حدث سقط يف الرشيط اتلاسع حيث لم يتم تسجيل قرابة !مالحظة هامة جدا]
نصف ساعة، وقد تضمن السقط بقية العلل املانعة للرصف، ويه موجودة حبمد اهلل يف 

 رشوح اآلجرومية األخرى لشيخنا، واهلل املوفق[

 

 ]مراجعة لعلل املمنوع من الرصف[

قلنا إن العالمة األصلية للخفض يه الكرسة، وينوب عنها ايلاء، ذلك يف األسماء 
اخلمسة واملثىن ومجع املذكر السالم، وينوب عنها أيضا الفتحة وهذا يف االسم اذلي ال 

ينرصف، ثم ذكرنا املقصود باالسم اذلي ال ينرصف، وهو االسم اذلي يشبه الفعل يف وجود 
اهما ترجع إىل اللفظ، ويه ست، واألخرى ترجع إىل املعىن، علتني فيه فرعيتني، إحد

ويه اثنتان العلمية والوصفية، وتلك الست قلنا: اتلأنيث بغري األلف، والعجمة، 
والرتكيب، وزيادة األلف وانلون، ووزن الفعل، والعدل، أو أن يوجد فيه علة واحدة تقوم 

اذلي بعد ألف تكسريه حرفان،  مقام العلتني، ويه منتىه اجلموع، وهو مجع اتلكسري
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أو ثالثة أحرف حرف ساكن يف الوسط، أو مااكن مؤنثا باأللف املمدودة أو األلف 
 املقصورة، هذا أنهيناه.

 : العالقة يف كون االسم غري املنرصف أشبه الفعل مع العلتني الفرعيتني.الطالب

حية املعنوية، من انلاحية : أشبه الفعل من ناحيتني، من انلاحية اللفظية، ومن انلاالشيخ
 اللفظية ما يه؟

 : أن الفعل مشتق من املصدر ىلع الصحيح.الطالب

: وهذا الشبه من حيث اللفظ يف ست صور، اتلأنيث بغري األلف، وزيادة األلف الشيخ
وانلون، والرتكيب ...الخ، الشبه من حيث اللفظ من حيث أن الفعل مأخوذ من االسم 

الشبه اللفظي، والشبه املعنوي من حيث أن الفعل حيتاج إىل  اذلي هو املصدر، هذا هو
 فاعل، هذا هو الشبه املعنوي. ما اذلي لم يتضح أصال؟

 : العلتان ذكرنا أن الفعل متفرع من االسم لفظا.الطالب

 : حيتاج إىل الفاعل؟الشيخ

 : نعم.الطالب

فيه، علة ترجع إىل معنوي، االسم املمنوع من الرصف أشبه الفعل لوجود علتني  الشيخ:
اللفظ تتعلق باللفظ، وعلة ترجع إىل املعىن، اليت يه الوصفية والعلمية، ليست يه 

 نفسها، تلك العلة يف الفعل نفسه.
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 ]عالمات اجلزم[

 إذا أنهينا هذا نرجع إىل عالمات اجلزم

 )َوِلْلَجزِْم َعَلاَمَتاِن: السُُّكوُن، َواْلَحْذُف. 

 ْلُمَضاِرِع الصَّحِيِح اْلَآِخِر. َفأَمَّا السُُّكوُن: َفَيُكوُن َعَلاَمًة ِلْلَجزِْم ِفي اْلِفْعِل ا

 ُمَضاِرِع اْلُمْعَتلِّ اْلَآخِِر، َوفِيَوأَمَّا اْلَحْذُف: َفَيُكوُن َعَلاَمًة ِلْلَجزِْم ِفي اْلِفْعِل اْل

 َباِت النُّونِ.(اْلَأْفَعاِل اْلَخْمَسِة اْلِتي َرْفُعَها ِبَث

شك أن اجلزم يكون يف الفعل املضارع، خالف فعل األمر يكون  ( والَولِلَْجْزمِ قال )
مبنيا، ولكن املؤلف درج ىلع مذهب الكوفيني، وقال إنه جمزوم وسيأتينا إن شاء اهلل 

َْذُف تعاىل، قال ) ُكوُن، َواْلْ ه لغة ( اجلزم سبق معنا تعريفَولِلَْجْزِم َعاَلَمَتاِن: السُّ
 واصطالحا.

 

 ]مىت يكون السكون عالمة للجزم؟[

ِحيِح اآْلَِخر)  ُكوُن: َفَيُكوُن َعاَلَمًة لِلَْجْزِم يِف اْلِفْعِل الُْمَضارِِع الصَّ ا السُّ مَّ
َ
(، أي دخل فَأ

عليه جازم ولم يتصل بآخره يشء، ال ألف االثنني، وال واو اجلماعة، وال ياء املؤنثة 
ليس آخره حرف نسوة، وال نون اتلوكيد، ال اثلقيلة وال اخلفيفة، واملخاطبة، وال نون ال

لَْم ََنَْعْل ََلُ َعْيَنْيِ ، }3-1{اإلخالصلَْم يَِِلْ َولَْم يُوَلْ }علة، كقوهل عز وجل 
َ
، هذه 8{ابلدلأ

َوإِْذ ، }7{الطالقِِلُْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِهِ (، }أمثلة، )لم حيرض زيد(، )لّما أصل إىل ابلدل
ْن ََل ترُْشِْك ِِب َشيًْئا

َ
بَْراِهيَم َمََكَن اْْلَْيِت أ نَا ِِلِ

ْ
، إىل غريها من األمثلة، ويف 26{احلجبَوَّأ

ن اكن يؤمُن باهللِ واِلوِم اآلخِر فليقْل خريًا أو ِلصمْت. ومن اكن يؤمُن باهللِ احلديث )
ْعَراُب آَمنَّا ُقْل لَْم تُْؤِمُنوا َولَِكْن ، وقوهل عز وجل }1(وِم اآلخِر فليكرْم جاَرهواِل

َ
قَالَِت اأْل

يَماُن يِف قُلُوبُِكمْ  ا يَْدُخِل اِْلِ ْسلَْمَنا َولَمَّ
َ
ولّما يدخْل ، أصلها )14{احلجراتقُولُوا أ

                                                           
 .]رواه الشيخان[ 1
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الساكنان  فيكرس ما سبق، إذا اتلىق(، لالتلقاء الساكنني األول ليس حرف مد اِليمان
فاكرس ما سبق برشط أن ال يكون حرف مد، إذا اكن حرف مد حيذف، هذا املوضع 

 اذلي تكون فيه عالمة اجلزم فيه يه السكون.

اكن مبنيا يف حمل جزم، إذا  -ثقيلة أو خفيفة-أو نون اتلوكيد  ،فإن اتصل به نون النسوة
ون يف حمل جزم، وإذا اتصل به نون اتلوكيد اثلقيلة اتصل به نون النسوة يبىن ىلع السك

أو اخلفيفة اكن مبنيا ىلع الفتح يف حمل جزم، إذا اتصل بنون النسوة تقول )النساء لم 
حيرْضن ادلرس(، مبين ىلع السكون يف حمل جزم، السكون هذا سكون بناء وليس 

ون مبنيا ىلع الفتح فيك سكون اجلزم، وإذا اكن اتصل به نون اتلوكيد اثلقيلة أو اخلفيفة
َبَع َهَواهُ فَََتَْدىيف حمل جزم } نََّك َعْنَها َمْن ََل يُْؤِمُن بَِها َواتَّ ، )يصدّن( نون 16{طهفَاَل يَُصدَّ

اتلوكيد مبين ىلع الفتح يف حمل جزم، ألن )ال( ناهية، وإن اكن هذا الفعل اذلي هو 
، 217{ابلقرةَوَمْن يَْرتَِددْ ْد(، })صد( مضارعه يصّد، إذا جزم نفك االداغم )لم يصد

( )يرتدد( و)من( هذه جازمة جتزم فعلني، ويف موضع آخر } ، 54{املائدةَمْن يَْرتَدَّ )يرتدُّ
{ ،) نََّك يصح )لم يصدْد( و )لم يصدَّ { لكن هذه فتحة بناء نقول مبين التصاهل يَُصدَّ

اعف اآلخر إذا ُجزم، ففيه بنون اتلوكيد، اثلقيلة، واخلفيفة، أما املضارع املشدد املض
 الوجهان ليس هذا موضع الالكم عليه.

 

 ]مىت يكون اْلذف عالمة للجزم؟[

 املوضع اثلاين اذلي هو احلذف، يكون يف موضعني: 

املوضع األول: األفعال اخلمسة، أو األمثلة اخلمسة كما تسىم، اليت رفعها بثبات انلون، 
ُثمَّ ِْلَْقُضوا ، وقوهل عز وجل }24{ابلقرة لَْم َتْفَعلُوافَإِنْ فهذه جتزم حبذف انلون، قال تعاىل }

وَّفُوا بِاْْلَْيِت الَْعتِيقِ  َل جتعلوا بيوتكم ، واحلديث )29{احلجَتَفَثُهْم َوِْلُوُفوا نُُذوَرُهْم َوِْلَطَّ
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، فهذا 2(َل جتلسوا ىلع القبور وَل تصلوا إِلها، وقوهل صىل اهلل عليه وسلم )1(مقابر
الفعل املضارع املجزوم حبرف اجلزم، وسيأتينا إن شاء اهلل، )لم، ولّما، والم األمر، 

وادلاعء، والم انليه..(، ستأيت اجلوازم إن شاء اهلل تعاىل، جتزم فعال واحدا، وجتزم فعلني، 
-ذلي قبله اخلمسة، وحرف املد ا -أو األمثلة-وعالمة اجلزم حذف انلون، يف األفعال 

اذلي هو األلف أو ايلاء أو الواو نقول ضمري متصل مبين ىلع السكون يف  -قبل انلون
 حمل رفع فاعل.

وعالمة  (ألمـ)من األمثلة، تقول )ألم حترضي ادلرس(، )حترضي(، فعل مضارع جمزوم ب
جزمه حذف انلون ألنه من األفعال اخلمسة، وايلاء ضمري متصل مبين ىلع السكون يف 

ِ َفَقْد َصَغْت ُقلُوُبُكَمافاعل، أيضا قوهل تعاىل } حمل رفع ، 04{اتلحريمإِْن َتُتوَبا إََِل اَّللَّ
ُ ّلُُكا ِمْن َسَعتِهِ } ، أخذنا أمثلة ياء االثنني، وياء املخاطبة، 130{النساءَوإِْن َيَتَفرَّقَا ُيْغِن اَّللَّ

 ونون اجلماعة، هذا بالنسبة لألمثلة اخلمسة.

 

 لفعل يف علم الرصف[]خمترص ألنواع ا

األمور الرصفية أبعدها -املوضع اثلاين: حذف حرف العلة، وهذا يف الفعل املعتل، 
الفعل ىلع أقسام: )املضّعف، وغري مضّعف(، املضّعف يكون يف الوسط  -عليكم

(، وغري املضّعف واضح، أيضا منه: )املهموز( معناه يبدأ  واآلخر، )حّسَن(، واآلخر )مدَّ
)مثال( يبدأ حبرف العلة، مثل )وعد(، )أجوف(، يف وسطه حرف علة )قال(،  باهلمزة، أو

)باع(، )سال(، )املعتل(، يف آخره حرف علة )وهو اذلي نتلكم عليه اآلن(، كـ)داع(، 
و)مىش(، )طوى(، هذا املعتل آخره حرف علة نقول )معتل(، لكن ىلع ثالثة أقسام: 

آخر معه صار يسىم لفيفا، )املقرون(،  معتل مثل )داع(، و)مشا(، فإن اكن حرف علة
التباع حرفني مثل )هوى(، آخره حرف علة فهو معتل، لكن تبعه حرف علة آخر 

                                                           
 [780]صحيح مسلم  1
 [972]صحيح مسلم  2
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نسميه لفيفا مقرونا، وهذا )الفيف املفروق(، كـ)وىع(، فيه حرف علة معتل، وحرف 
علة آخر مفروق، وأوهل حرف علة فهو مثال من هذه انلاحية، يعين هذا بني قوسني، هذه 
هلا فوائد رصفية لّما نرصف الفعل من ماضيه إىل مضارعه، أو تأيت باألمر منه فإنه عندنا 
فوائد، املهموز عند ترصيفه إىل األمر ختتيف همزته )أخذ، خذ(، )أكل، لك(، اثلاليث ال 
الربايع )أكرَم، أكرْم(، واملثال عند ترصيفه للمضارع يقلب الواو )وعد، يعد(، أصلها 

 ار )يعد( يعين هذه أمور رصفية وهذا بني قوسني استطراد.)يَوْعُد(، ص

إذن قلنا احلال اثلاين للجزم هو حذف حرف العلة، مىت حيذف حرف العلة؟ إذا اكن 
الفعل معتال، ويكون الفعل معتال إذا اكن آخره حرف علة، لّما يكون آخره حرف 

عه حرف علة آخر علة وال يوجد حرف علة آخر معه، نسميه حرفا معتال، إذا اكن م
يالصقه صار لفيفا مقرونا، إذا اكن يفارقه صار لفيفا مفروقا، إذا اكن أوهل حرف علة 
صار مثاال، وسطه أجوفا، إذا لم يكن فيه حرف علة، فعل اعدي كـ)كتب(، إذا اكن 
همزا صار مهموزا، وإن اكن هذا املهموز قد يكون يف ابلداية، وقد يكون يف الوسط، 

 آلخر.وقد يكون يف ا

 : مثال ىلع الفعل املثايل.الطالب

: املثال إذا اكن بدايته حرف علة )وعد، يئس(، فاملهموز يف أوهل كـ )أخذ(، الشيخ
و)سأل(، يف وسطه، و)قرأ(، يف آخره )خّبأ، هّنأ(، هذا غري مضّعف، واملضّعف يكون يف 

ما يكون مثل هذا، )أّكد(، مضاعف مهموز، )وّبخ(، مضاعف مثال، واألجوف نواع 
(، وقد يكون أيضا مضعف وأجوف، وقد يكون معتال )حّي فيه عمل رصيف )حاّد( 

 لفيفا مفروقا ومقرونا.

إذن نرجع إىل املعتل اذلي آخره حرف علة، فنقول: عالمة اجلزم فيه يه احلذف، حرف 
العلة هذا اذلي يكون يف األخري كيف نكتبه؟ إذا اكن فوق اثلاليث يكون باأللف 
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)انربى(، مخايس، ومثل )استلىق(، سدايس، ومثل، مثل )أهوى(، و)أسىع(، املقصورة
 فاملزيد ىلع اثلالث يكتب باأللف املقصورة.

 

 ]قواعد يف كتابة الفعل املعتل اآلخر[

نأيت إىل اثلاليث كيف نكتبه؟ أضفه إىل نفسك إذا انقلب األلف يف األخري إىل واو 
(، إذا انقلب إىل ياء تكتبه )مىش، مشيت(، كتبته ممدودا، )داع، دعوت(، )حنا حنوت

)هوى، هويت(، فيه أفعال واوية ويائية، يعين يصح أن تأيت بالواو، ويصح أن تأيت بايلاء 
فهذه يصح فيها هذا وهذا، وابن مالك رمحة اهلل عليه، هل يف هذا منظومة ضمن فيها ما 

وستني بيت، ويه مطبوعة  يعد من األفعال واويا ويائيا يف نفس الوقت، تقريبا يف سبع
بتعليق بعضهم، يعين هذه األمور الرصفية حيتاجها الطالب، نذكرها استطرادا يه خارج 

 اآلجرومية لكن حنتاجها.

هذا املوضوع اثلاين من احلذف وهو العالمة اثلاثلة من عالمات اجلزم، أو العالمة 
احلذف ىلع قسمني، اثلانية الفرعية، ألنه جعل للجزم عالمتان السكون واحلذف، و

حذف انلون أو حذف حرف العلة، نستطيع أن تقول: عالمات اجلزم ثالث، السكون، 
 حذف انلون، حذف حرف العلة، هو سماه حذفا ألنه يشملهما، فقد يُمَّيَّ بني هذا وهذا.

وناسب أن يكون السكون عالمة للجزم ألن اجلزم بمعىن القطع، والقطع فيه نوع 
السكون فيه نوع إثبات واثلبوت واللزوم، فناسب أن تكون هذه إثبات وثبوت، كذلك 

احلركة يه العالمة للجزم، وهذا يدل ىلع وجود العالقة بني هذه األمور، مما يدل ىلع ثراء 
 ويلونة هذه اللغة العربية وأنها لغة عظيمة.

 : إذا اكن الفعل ثالثيا وآخره ألف لم أفهم يكف يكتب.الطالب



 

 107صفحة | 

الفعل ثالثيا آخره ألفا انسبه إىل نفسك )نأى(، تقول )نأيُت عن املاكن(، : إذا اكن الشيخ
إذن تكتبها ألفا مقصورة، تقول )حوى، حويُت(، تقول )وىع، وعيُت(، تقول )رأى، 
 رأيُت(، )رىم، رميُت(، أما إذا أضفتها إىل نفسك، صارت واوية فتكتبها بألف ممدودة.

 نقرأها اآلن، ويه واضحة عندكم. هذا نستطيع أن نقرأه اآلن، ورقة لكها

 

 ]املعربات وأقسامها[

 ) َفصٌْل َاْلُمعَْرَباُت 

 َاْلُمعَْرَباُت ِقسَْماِن: ِقْسٌم ُيعَْرُب ِباْلَحَرَكاِت، َوِقْسٌم ُيعَْرُب ِباْلحُُروِف 

 َفَالَِّذي ُيعَْرُب ِباْلَحَرَكاِت َأْرَبَعةُ َأْنَواٍع َاِلاْسُم َاْلُمفَْرُد، َوَجْمُع َالتَّْكِسرِي، َوَجْمُع َاْلمَُؤنَِّث

َالسَّاِلِم، َواْلِفعُْل َاْلُمَضاِرُع َالَّذِي َلْم َيتَّصِْل ِبآخِِرِه َشْيٌء. وكلها ترفع بالضمة، وتنصب 

 وجتزم بالسكون.  بالفتحة، وختفض بالكسرة،

وخرج عن ذلك ثالثة أشياء: مجع املؤنث السامل ينصب بالكسرة، واالسم الذي ال 

 ينصرف خيفض بالفتحة، والفعل املضارع املعتل االخر جيزم حبزف آخره. 

والذي يعرب باحلروف أربعة أنواع: التثنية، ومجع املذكر السامل، واألمساء 

 الن وتفعالن ويفعلون وتفعلون وتفعلني . اخلمسة، واألفعال اخلمسة وهى: يفع

 فأما التثنية: فرتفع باأللف، وتنصب وختفض بالياء. 

 وأما مجع املذكر السامل: فريفع بالواو، وينصب وخيفض بالياء. 

 وأما األمساء اخلمسة: فرتفع بالواو، وتنصب األلف، وختفض بالياء. 

 حبذفها.( وأما األفعال اخلمسة: فرتفع بالنون، وتنصب وجتزم

( عرفنا املعرب، عرفنا املبين، هذا املعرب ىلع فَْصٌل اَلُْمْعَرَباُت اَلُْمْعَرَباُت قِْسَمانِ ) 
قسمني، منه ما تكون عالمة اإلعراب فيه حركة، ضمة، فتحة، كرسة، وسكون، ومنه 

ما تكون عالمة اإلعراب فيه احلرف، واحلروف هذه إما ثابتة وإما حمذوفة، الواو، 
لف، وايلاء، وانلون، هذه مثبته، واملحذوفة انلون واأللف، حرفان، نرجع إىل ما واأل
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أخذناه، املعرب باحلراكت االسم املفرد، مجع اتلكسري، مجع املؤنث السالم الفعل املضارع 
 اذلي لم يتصل بآخره يشء.

ه فأما االسم املفرد املنرصف فعالمة رفعه الضمة، وعالمة نصبه الكرسة، وعالمة خفض
الكرسة، وأما مجع اتلكسري املنرصف فمثله، فإن لم يكن منرصفا اكنت عالمة اخلفض 

عالمة الرفع الضمة، عالمة انلصب الكرسة، وعالمة  السالم،الفتحة، ومجع املؤنث 
اخلفض الكرسة، وعند ذلك هنا استثناء عالمة انلصب الكرسة مستثناة من األصل، 

 كذلك يف غري املنرصف.

رع اذلي لم يتصل بآخره يشء عالمة نصبه الفتحة، وعالمة جزمه الفعل املضا
السكون، إال إذا اتصل بنون النسوة أو نون اتلوكيد وهذا سيأيت، فهذا يكون مبنيا يف 

 حمل.

هذا االسم املفرد، ومجع اتلكسري، ومجع املؤنث السالم، والفعل املضارع اذلي لم يتصل 
 بآخره يشء، هذه املعربات باحلراكت.

ألصل يف عالمة الرفع الضمة، وال يستثىن من ذلك يشء، واألصل يف عالمة انلصب ا
الفتحة ويستثىن من ذلك مجع املؤنث السالم فعالمة نصبه الكرسة، واألصل يف اخلفض 

الكرسة ويستثىن من ذلك االسم املفرد غري املنرصف، ومجع اتلكسري إذا اكن غري 
الفعل املضارع قيدناه بأن لم يتصل بآخره منرصف، واألصل يف اجلزم السكون وهذا 

 يشء.

املعرب باحلروف، املثىن، ومجع املذكر السالم، واألسماء اخلمسة، واألفعال اخلمسة، 
 ويدخل فيها الفعل املعتل.

 : عالمة رفعه األلف، وعالمة نصبه وخفضه ايلاء.املثىن

 اء.: عالمة رفعه الواو، وعالمة خفضه ونصبه ايلمجع املذكر السالم
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 : عالمة الرفع الواو، وعالمة انلصب األلف، وعالمة اخلفض ايلاء.األسماء اخلمسة

 : عالمة الرفع ثبوت انلون، وعالمة انلصب واجلزم حذف انلون.األمثلة اخلمسة

وعالمة انلصب  -يرجع للقسم األول-: عالمة الرفع الضمة املقدرة الفعل املعتل اآلخر
 ، وعالمة اجلزم حذف حرف العلة.-ألوليرجع للقسم ا-الفتحة املقدرة 

فاألصل يف الرفع بالنسبة للحراكت الواو، ويستثىن من ذلك املثىن فعالمة اخلفض فيه 
األلف، ويف األمثلة اخلمسة ثبوت انلون، وانلصب بايلاء، ويستثىن من ذلك األسماء 

وعالمة اخلمسة تنصب باأللف، والفعل املضارع حبذف انلون، وعالمة اخلفض ايلاء، 
 اجلزم احلذف وهو يف األفعال اخلمسة والفعل املعتل.

 واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد.


